برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي لإلنتاج النباتي -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
االنشطة الموسمية

يناير

مارس

فبراير

مايو

أبريل

االمطار

يوليو

يونيو

الموسم الثاني (امطار متوسطة)
على المناطق الوسطى والجنوبية

الموسم األول

أغسطس

أكتوبر

سبتمبر

الموسم الثالث (امطار خفيفة)

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات
الموسم األول والثاني امطار على عموم
سقطرى والموسم الثالث على المناطق
الوسطى والجنوبية

الموسم األول (امطار غزيرة)

محاصيل الحبوب (الوسطى ،ساحلية جنوبية)
الدخن االصبعي (بامبا)

موعد الزراعة

إعداد األرض

إعداد األرض

الحصاد

الحصاد

موعد الزراعة

يزرع الدخن االصبعي موسمين في
السنة

الفاكهة( :الوسطى ،ساحلية شمالية  ,ساحلية جنوبية)
الليمون

جوافة

الحصاد

الحصاد

الحصاد

المانجو

الحصاد

موعد الزراعة
تحصددد بعددد سمانيددة ن ددهر مددن الزراعددة
وتتوفر في موسم في السنة

موعد الزراعة

الحصاد

الحصاد

عنبه (باباي)

تحصددد بعددد سددالت سددنوار مددن الزراعددة
وتتوفر في موسم في السنة

موعد الزراعة

الحصاد
إعداد األرض

تحصددد بعددد سددالت سددنوار مددن الزراعددة
وتتوفر في موسمين في السنة
تحصددد بعددد خمددت سددنوار مددن الزراعددة
وتتوفر في موسمين في السنة

الحصاد

الحصاد

النخيل

الحصاد

موعد الزراعة

الحصاد

الموز

حبحب – شمام بطيخ

موعد الزراعة

يتوفر الليمون طوال السنة ولكن اعلى
وفرة لها في السوق محدد في الجدول
خالل موسم الحصاد (ابريل-مايو-
نوفمبر-ديسمبر)

تحصددد بعددد سمانيددة ا ددهر مددن الزراعددة
وتتوفر في موسم في السنة

موعد الزراعة
الحصاد

إعداد األرض

الحصاد

موعد الزراعة

تددددزرع لموسددددم فددددي المندددداطق ال ددددمالية
وموسم اخر في المناطق الجنوبية

الخضروات (:الوسطى ،ساحلية شمالية  ,ساحلية جنوبية)
طماطم
(بصل – كوسه – بامية –
جرجير – كرات)

الحصاد
إعداد األرض

بسباس – باذنجان
خيار

إعداد األرض

موعد الزراعة

الحصاد

الحصاد
إعداد األرض

موعد الزراعة

إعداد األرض
موعد الزراعة

الطماطم يزرع فقط لموسم واحد في
السنة

الحصاد

إعداد األرض

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي

موعد الزراعة




موعد الزراعة
الحصاد

تددددزرع لموسددددم فددددي المندددداطق ال ددددمالية
وموسم اخر في المناطق الجنوبية

النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األ وروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي لإلنتاج الحيواني -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
االنشطة الموسمية



يناير

مارس

فبراير

مايو

أبريل

يوليو

يونيو

سبتمبر

أغسطس

نوفمبر

أكتوبر

ديسمبر

مالحظات

الثروة الحيوانية

االبقار

انتاج الحليب

الماعز
األغنام (الضان)

التزاوج /التلقيح

التزاوج /التلقيح

انتاج متزايد من الحليب
التزاوج /التلقيح

انتاج الحليب

الجمال

عملية الوالدة لألبقار
عملية الوالدة

عملية الوالدة

انتاج متزايد من الحليب

انتاج متزايد من الحليب

التزاوج /التلقيح

التزاوج /التلقيح

عملية الوالدة

عملية الوالدة

انتاج متزايد من الحليب

انتاج متزايد من الحليب

 النحالة وإنتاج العسل

النحالة

نقل الطوائف

انتاج  /حصاد العسل

نقل الطوائف
إنتاج عسل

إنتاج عسل

 االعالف

الغطاء النباتي

وفرة الغطاء النباتي الطبيعي

وفرة الغطاء النباتي الطبيعي

شحة الغطاء النباتي الطبيعي

وفرة الغطاء النباتي الطبيعي

شحة الغطاء النباتي الطبيعي

التقويم الموسمي-العمالة والتسويق -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
األنشطة  /االنشطة
الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

يونيو

مايو

يوليو

سبتمبر

أغسطس

أكتوبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

المحاصيل الزراعية
الحبوب (دخن)

تسويق محلي

تسويق محلي

الخضروات

تسويق محلي

تسويق محلي

الفاكهة

تسويق محلي
تسويق محلي

 الثروة الحيوانية
يتم تسويق األغنام والماعز مدن نتتدوبر الدى
مددايو داخليددا وخارويددا وخددالل فتددرة الريددا

أغنام وماعز

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي

الموسددمية يقددل التسددويق ويددتم تسددويقه محليددا
نظرا لعدم ووود وسائل نقلها خارويا

 األسماك
يددتم تسددويق األسددماك مددن نتتددوبر الددى مددايو

األسماك

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي

محليدددددا وخارويدددددا يدددددتم تصددددددير خدددددار
المحافظة وخالل فترة الريا الموسمية يقدل
اإلنتا ويتم تسويقه محليا فقط

 النحالة وإنتاج العسل
انتاج  /وتسويق العسل

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي

 المنتجات الريفية
تسويق محلي وخارجي
المشغوالت اليدوية

تسويق محلي وخارجي

تسويق محلي

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي




يتم تسويقها خالل موسم السدياحة للتتدرة مدن
نتتددوبر الددى مددايو مددل ووددود قلددة التسددويق
خددددالل فتددددرة موسددددم الريددددا لقلددددة الددددزوار
للجزيرة

النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي للسياحة البيئية -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
االنشطة الموسمية

يناير

فبراير

أبريل

مارس

مايو

يونيو

أغسطس

يوليو

سبتمبر

أكتوبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 السياحة


السياحة العامة
رياضة الغوص

زيارات المحميات البحرية والطبيعية

زيارات المحميات البحرية والطبيعية

الرؤية واضحة للغطس

الرؤية غير واضحة

الرؤية واضحة للغطس

التزلج باألمواج

فترة ارتفاع االمواج

المشي وتسلق الجبال وزيارة
الكهوف

إمكانية المشي وزيارة الكهوف وتسلق الجبال

القفز بالمظالت



الرؤية غير واضحة

القفز بالمظالت

 المنتجات الريفية
األعمال اليدوية (فخاريات ،خزفيات،
حياكات)

إنتاج منخفض

إنتاج مرتفع

 فخاريات (مباخر-قدور-أخرى)
 خزفيات (حصير – سفرة – سالل –
حبال – مرقد نخل)
 حياكات (بطانيات غيرها)

إنتاج مرتفع

التقويم الموسمي ألشجار الغابات -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
االنشطة الموسمية
دم االخوين (أعريب)

يناير

االزهار وتكوين البذور

اللبان (أمعيرو)

زراعة الشتالت

استخراج المنتج للتسويق

الصبار (طيف)

استخراج المنتج للتسويق

يتم انتاوه من خالل تق ير وذع ال جرة
يمكن زراعتها طول السنة سدوا بالعقلدة
او البذرة ..ويتم انتاوه مدن خدالل تق دير
وذع ال جرة.

االزهار وتكوين البذور

استخراج المنتج للتسويق

وردة الصحراء (تريمو)

االزهار وتكوين البذور

يمكن زراعتها طول السنة سدوا بالعقلدة
او البذرة.

االزهار وتكوين البذور

(لقهم)
(مترر)

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

مالحظات

االزهار وتكوين البذور
االزهار وتكوين البذور

االزهار وتكوين البذور
االزهار وتكوين البذور

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي

تستخدم لعلف األغنام والماعز

االزهار وتكوين البذور




تستخدم لعلف األغنام والماعز

النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي لإلنتاج السمكي -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
األنشطة  /االنشطة الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

مالحظات

 اإلنتا السمكي

الديرك
تمد

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر بكميار محدودة
متوفر بكميار محدودة

جحش
هامور

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر بكميار محدودة

لخم

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

قد

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

زاكي

اصطياد مقبول (ال بأس به)

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

شروخ

موسم اغالق وفقا ً
للقانون

حبار

موسم اغالق وفقا ً
للقانون

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

موسم اغالق وفقا ً للقانون

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا
متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

شروي

متوفر بكميار
محدودة

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

فرس

خيار البحر

متوفر بكميار
متوفر محليا ً ويسوق خارجيا
محدودة
متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا
متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

بياض

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

متوفر بكميار
محدودة

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا
متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

موسم اغالق وفقا ً للقانون

موسم اغالق وفقا ً للقانون

متوفر محليا ً ويسوق خارجيا
متوفر محليا ً ويسوق خارجيا

العيد

موسم اغالق وفقا ً للقانون
تظهر في فصل الخريف خالل موسم الرياح

موسم الرياح

الرياح الموسمية

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي




النشر :أغسطس2018 ،
للتواصل :منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ، FAOYE-FSIS@fao.orgالسكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط
والتعاون الدوليabdulwahedmukred@gmail.com /awmukred@yemen.net

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي
تمويل اإلتحاد األوروبي وتنفيذ منظمة األغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع السكرتارية الفنية لألمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي

التقويم الموسمي للصحة والمخاطر -للمنطقة الزراعية – البيئية (الساحلية الشمالية – الساحلية الجنوبية – الوسطى والمرتفعات)  /محافظة أرخبيل سقطرى
األنشطة  /االنشطة الموسمية

فبراير

يناير

أبريل

مارس

يونيو

مايو

يوليو

أغسطس

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

نوفمبر

مالحظات

 الصحة

األمراض البشرية

االسهاالت

االسهاالت

التهابات الجهاز التنفسي

التهابات الجهاز التنفسي

هددذ االمددراو متواودددة ب ددكل
ختيدددددف طدددددول السدددددنة وتصدددددل
الذروة في األ هر الموضحة

امراض الربو والتحسس
الحصبة
النطاطات
(جميع المحاصيل الخضرية والمراعي)
اللفحة المتأخرة (البطاطس والبطاط الحلو)

اللفحة المتأخرة (البطاطس والبطاط الحلو)

حشرة الدباس
(تصيب النخيل)

حشرة الدباس
(تصيب النخيل)
اآلفات (الحشرية والمرضية) على
النبات

البق الدقيقي
الحشرة القشرية (على المانجو ،الموز ،الجوافة)
صانعة االنفاق (على الليمون ،النخيل)
الدودة االمريكية

الدودة االمريكية

(على الطماطم)

(على الطماطم)

الطفيليات الداخلية الخارجية
دماميل ؟ خراج

اآلفات الحشرية والمرضية على
الحيوان

أمراض بكتيريا (البر
وسيال ،السالمونيال
والدوسنطاريا)

أمراض بكتيريا
وسيال)

الشلل

التهاب العيون
إنحراف الشهية وأكل األجسام الغريبة



(البر

التهاب الضرع

المخاطر الطبيعية
المخاطر (التيضانار ‘الجتاف،
الريا ال ديدة ...الخ)

خطر التيضانار

خطر التيضانار
جفاف
الرياح الموسمية الشديدة

برنامج تطوير نظم معلومات األمن الغذائي – تمويل االتحاد األوروبي
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